
INLEDNING
Denna samrådsredogörelse innehåller en redovisning av de synpunkter som inkommit under sam-
rådet samt stadsbyggnadsförvaltningens förslag till förändringar av planförslaget med anledning av 
synpunkterna. 

PLANPROCESSEN
Detaljplanen för Kasernhöjden upprättas med standardförfarande enligt plan- och bygglagen 5 
kap. där samråd, enligt plan- och bygglagens 5 kap 11 §, hölls mellan den 18 september och den 
23 oktober 2019. Förslag till ny detaljplan skickades ut till kommunala och statliga remissinstanser 
samt berörda fastighetsägare enligt fastighetsförteckningen. Boende och hyresgäster i närområdet 
har också fått tagit del av planförslaget. Detaljplanen har även funnits tillgänglig för allmänheten i 
Samhällsbyggnadshuset, i Karlstadsrummet i bibliotekshuset och på kommunens hemsida under 
samrådstiden. 

Informationsmöte om planen hölls den 10 oktober 2019 i Karlstadsrummet. Anteckningar från 
mötet fi nns längst bak i denna samrådsredogörelse. 

SAMMANFATTNING OCH STÄLLNINGSTAGANDE
De synpunkter som inkommit under samrådet behandlar från remissinstanserna framförallt frågor 
om buller, kulturmiljö, gestaltning, markföroreningar, geoteknik, E18, utryckning, trafi k, fl yghinder, 
samt ledningar och teknisk infrastruktur. Från boende inom Kasernhöjden och i övriga Karlstad rör 
synpunkterna framförallt kulturmiljö/stadsbild/arkitektur, störningar, trafi k och parkering. 

Ändringar i planförslaget inför granskningen:
• Användningen bostad (B) utgår från Norra tornet
• Bullerutredningen uppdateras och bestämmelser med syfte att säkerställa bullerförordningen 

tillkommer på plankartan
• Gestaltningsförslag har tagits fram för parkeringshuset, kontorshuset vid Infanterigatan och för 

påbyggnader på f.d. matsalarna. 
• Utformningsbestämmelser förs in på nya byggrätter. 
• Området för trafi k E18 breddas så att additionskörfält ryms mellan utryckingsvägen och Klara-

motet. 
• u-område för förändrat läge för fjärrvärme liksom el/tele/vatten tillkommer
• Placering av kontorsvillorna justeras med anledning av VA-ledning och för att bevara träd.
• Förgårdsmark norr om Norra tornet utgår med syfte att skapa mer mark för en eventuell fram-



tida busshållplats. Bestämmelsen hållplats (hpl) tillkommer på plankartan. 
• Byggrätten intill f.d. bastun i västra delen av planområdet specifi ceras mer mellan samråd och 

granskning. 
• Byggrätten för f.d. kasernvakten ges mer fl exibilitet i utbredning österut. 
• Byggrätterna för förråden mot E18 förlängs något för att ge möjlighet till viss utveckling 
• Nya utredningar såsom miljöteknsik markundersökning, geoteknisk undersökning och fl yg-

hinderanalys har tagits fram. Konsekvensutredningen avseende kulturmiljöfrågor (Värmlands 
museum) revideras utifrån bearbetat förslag.

• Områden för transformatorstationer (E) tillkommer på plankartan.
• Plankartan kompletteras med bestämmelse om utformning av skyltar
• Plankartan kompletteras med bestämmelse som säkerställer att naturslänten mot E18 i öster 

inte får användas till parkering.
• Planbeskrivningen ändras avseende bland annat kulturmiljöfrågor, buller, luftkvalitet, vatten-

kvalitet, dagvatten, gestaltning, trafi k, geoteknik, markföroreningar, översvämning och genom-
förandefrågor.

En avvägning har gjorts mellan olika enskilda och allmänna intressen vilket har resulterat i en 
samlad bedömning. Planhandlingarna har justerats enligt kommentarerna ovan och stadsbyggnads-
förvaltningen anser därmed att detaljplanen kan ställas ut för granskning enligt PBL 5 kap 18§. 
Förutom ovanstående ändringar har redaktionella ändringar gjorts.

INKOMNA YTTRANDEN
Inkomna yttranden redogörs för nedan. Yttrandena sammanfattas och kommenteras med kursiv 
stil. 

STATLIGA REMISSINSTANSER

Länsstyrelsen

Råd enligt PBL m.m.

Planbestämmelser
Kommunen har valt att reglera användning med planbestämmelsen [e3], centrumändamål i botten-
plan samt i byggnadens översta våning. Planbestämmelsen [e] reglerar vanligtvis utnyttjandegraden 
och därför bör kommunen överväga att istället använda markanvändningsbestämmelsen [Cx] med 
en precisering. 

Kommunens avsikt är, enligt planbeskrivningen, att översta våningen i den höga byggnaden ska 
vara offentlig så att allmänheten ska kunna ta del av utsikten. Plankartan säkerställer dock inte detta 
och våningen kan nyttjas privat så länge verksamheten inryms i centrumändamål. Länsstyrelsen har 
inga synpunkter om hur våningen används och vill enbart förtydliga förhållanden mellan intentio-
nerna i planbeskrivningen och planbestämmelsen i plankartan.

Den nya infarten till Kasernhöjden är planerad i norra delen av planområdet. På plankartan är detta 
område markerat som kvartersmark för bostäder [B] och en mindre del är markerat med bestäm-
melsen [x], mark reservad för allmännyttig gång- och cykeltrafi k. Vissa kompletterande verksam-
heter/ åtgärder kan ingå i huvudändamålet och till exempel kan mindre infarter eller ytor som kan 
användas för angörande trafi k och som enbart är för verksamhetens behov räknas som komple-
ment till användningen. I det nu aktuella planförslaget tjänar denna infart ett fl ertal verksamheter 
som skola, kontor, handel, bostäder m.m. vilket talar för att tillgängligheten till området bör ses som 
ett allmänt intresse. Därför bör kommunen överväga att planlägga infarten och gatan som allmän 
platsmark.



Naturmiljö
I gamla kartunderlag framgår att planområdets östra del varit skogsbeklätt långt tillbaka i tiden och 
som sådant, tillsammans med förekomsten av värdefulla träd, är extra intressant ur naturvärdessyn-
punkt.

Kommunen bör även säkerställa att viktiga naturvärdesträd inte påverkas genom till exempel an-
läggningsarbeten. Som sådan äldre skogsmiljö som också sannolikt präglat regementstiden är träden 
i området också att se som en del av kulturmiljön och landskapsbilden, se vidare under kulturmiljö.
Länsstyrelsen vill uppmärksamma kommunen på att det i konsekvensbeskrivningen för planen helt 
saknas beskrivning/utredning i fråga om naturmiljön. Det saknas också en beskrivning/värdering 
av naturvärdena i den västra slänten som också synes ha varit skogbeklädd kontinuerligt.

Länsstyrelsen välkomnar att kommunen även utrett påverkan på reliktbock som är rödlistad och 
en viktig naturvårdsart. Arten är inte fridlyst. I utredningen antas att reliktbock är borta då färska 
kläckhål inte fi nns. Länsstyrelsen gör bedömningen att om tallen lever och har barken kvar samt 
står i soligt läge så är den rimligen fortsatt intressant för arten, även om färska kläckhål saknas.

Kommunen har till synes också tagit hänsyn till viktiga naturvärdesträd i området genom både 
reliktbocksutredningen och genom planbestämmelsen [n]. Det framgår däremot inte tydligt av plan-
handlingarna hur skyddsvärda träd som fi nns i trädportalen hanterats i planen, och om något sådant 
träd påverkas av byggnationerna eller i vilken utsträckning träd i området ändå behöver fällas. Kom-
munen behöver tydliggöra detta till granskningen.

Kulturmiljö
Kasernhöjden är en mycket värdefull kulturhistorisk miljö, vilket tydligt framgår av planhandling-
arna och dess underlag. Det är positivt att både en kulturmiljöutredning samt en antikvarisk konse-
kvensanalys fi nns som planunderlag.

I kulturmiljöutredningen samt i planbeskrivningen förklaras att ”idag utgör sidorna mot regementsplanen 
byggnadskomplexets framsida, medan sidan mot staden utgör en svårtillgänglig baksida med garagelängor. Ur-
sprungstanken måste varit tvärt om, att sidan mot staden var den tänkta framsidan, medan gårdssidan var bak-
sida.” Länsstyrelsen har en annan uppfattning och menar att Kasernhöjden är en sluten enklav, men 
med mycket tydliga entréer inifrån området, vilket troligen alltid varit tanken. Kanslibyggnadens 
monumentala placering i mittaxeln av området har troligen alltid syftat till att markera områdets 
början, och har med sin placering på höjden fungerat och fungerar fortfarande som ett utrops-
tecken för området. Områdets slutenhet och byggnadernas placering och gestaltning i relation till 
varandra, med kanslibyggnaden som en mycket tydlig framsida, är ett av områdets starkaste kultur-
historiska karaktärsdrag.

Området har en kulturhistorisk helhet som är läsbar och kan förstås och upplevas av var och en på 
ett lättillgängligt vis. Att ett av syftena med planförslaget är att luckra upp detta karaktärsdrag och 
istället skapa tydliga framsidor på utsidan riskerar medföra en kraftigt negativ påverkan på områdets 
kulturhistoriska värden.

I kulturmiljöutredningen fastställer Värmlands museum att ”Sårbarheten i området ligger i /…/ konkur-
rerande byggnadsvolymer, och en förtätning som rubbar rummen mellan husen.” Det hade varit önskvärt att 
planförslaget hade tagit större utgångspunkt i kulturmiljöutredningen. I föreliggande planförslag 
föreslås både konkurrerande byggnadsvolymer och en förtätning som påverkar läsbarheten och 
balansen i området.

Av planförslaget framgår att alla delprojekt ska bygga vidare på den rika militärhistorien genom 
moderna tolkningar i samspel med befi ntlig bebyggelse. Detta hanteras dock mycket ojämnt i plan-
handlingarna.



Gällande delprojektet ”Bergskammen” förklaras i planförslaget på ett mycket förtjänstfullt sätt hur 
den tilltänkta bebyggelsen korresponderar med befi ntlig bebyggelse. Länsstyrelsen bedömer att 
föreslagen bebyggelse är väl avvägd och lämplig för platsen samt kan betraktas som en utveckling av 
kulturmiljön. Motsvarande beskrivning av hur den tilltänkta nybebyggelsen är en modern tolkning 
av befi ntlig bebyggelse fi nns dock inte gällande övriga nya områden, vilket är en stor brist.

Gällande förslaget om en ny kontorsbyggnad intill Infanterigatan ger placeringen och hänsyns-
bestämmelserna förutsättningar för en byggnad som inte skadar platsens kulturvärden, men en 
gestaltningsanalys likt den för ”Bergskammen” saknas.

Vegetationen mellan Kasernhöjden och motorvägen har höga miljöskapande värden samt är vik-
tigt för intrycket av att regementets höjdplacering samt intrycket av kasernernas monumentalitet. 
Beträffande de så kallade ”kontorsvillorna” är det därför helt avgörande att området kan exploateras 
med ett såpass högt bevarande av vegetationen och siktlinjer som samrådsförslaget presenterar. 
Lyckas inte detta kommer kulturvärden att skadas, oavsett den höga arkitektoniska ambitionsnivån. 
I konsekvenskapitlet framför kommunen bedömningen att kontorsvillorna kan bidra positivt till 
upplevelsen av platsen mellan E18 och Kasernhöjden på grund av dess höga arkitektoniska nivå.

Varken för det föreslagna höghuset eller parkeringshuset fi nns några utformningsbestämmelser gäl-
lande fasadmaterial. Detta fi nns som nämnts för alla övriga nya byggrätter, och det framgår inte var-
för gestaltningsmässiga ramverk saknas för höghuset och parkeringshuset. Båda kommer bli mycket 
iögonfallande byggnadsverk, oavsett gestaltning. Huruvida parkeringshuset kan bli en tillgång eller 
skada för områdets kulturhistoriska värden är därför svårt att ta ställning till. Den påbyggnad på 
matsal och offi cersmatsal som planen tillåter ger inte heller några riktlinjer för utformningen mer 
än en reglerad nockhöjd. Det är därför inte möjligt att uttala hur områdets kulturvärden påverkas av 
förslaget.

I planbeskrivningen presenteras hur placeringen av ett höghus intill E18 och avfarten vid Klara-
motet kan markera entrén till centrala Karlstad från öster/norr samt att den nya bebyggelsen har 
som syfte att förstärka områdets identitet och vidareutveckla det unika med platsen och läget. Plan-
handlingarna förklarar dock inte hur ett högt hus skulle förstärka den militärhistoriska identiteten. 
Länsstyrelsen anser att en så pass dominerande och hög byggnad riskerar att rubba den ursprung-
liga balansen i bebyggelsemönstret i området.

Vidare beskrivs i kulturmiljöutredningen hur kasernerna från öster ger ett horisontalt intryck. Detta 
anser Länsstyrelsen gäller för större delen av området och är en del av den visuella karaktären på 
området. Denna horisontalitet skulle brytas kraftigt av ett höghus.

Synpunkter enligt annan lagstiftning
Planhandlingar tar upp schaktningsfrågan i samband med markföroreningar men inte för övrigt. 
Kommunen kan med fördel, beroende på hur stora mängder som kommer att schaktas, beskriva 
hur massor som inte är förorenade kommer att hanteras. Upplysningsvis vill Länsstyrelsen påminna 
om att schaktmassor som kan uppstå vid exploatering utgör avfall även om de inte är förorenade 
och ska hanteras enligt miljöbalken. Om massorna inte används inom verksamhetsområdet och be-
roende på hur de är tänkta att användas, hanteras, lagras eller transporteras till godkänd mottagare 
så kan det behövas en kontakt med tillsynsmyndigheten.

Behovsbedömning
I samband med programarbetet 2010 gjordes en behovsbedömning för hela programområdet. 
Ställningstagandet var att konsekvenserna av ett genomförande av planprogrammet inte riskerade 
innebära betydande miljöpåverkan. En mer specifi k behovsbedömning gjordes sedan för det aktu-
ella planområdet, Kasernhöjden. Behovsbedömningen samråddes med Länsstyrelsen den 27 januari 



2011. Kommunen bedömer att förslaget inte innebär betydande miljöpåverkan. Länsstyrelsen delar 
denna bedömning.

Riksintressen
Parallellt med arbetet för denna detaljplan pågår planläggning för detaljplan för Polishuset inom 
Sandbäcken. Planen för Polishuset innefattar utryckningsväg som direkt angränsar med detaljplanen 
för Kasernhöjden.

I granskningsyttrandet för Polishuset betonade Länsstyrelsen behovet av att Trafi kverket och Karl-
stad kommun enas över en tekniskt genomförbar lösning.

Trafi kverket yttrar bland annat att det i detaljplanen för Polishuset arbetas för att utryckningsvägen 
ska utmynna i ett additionskörfält som sammanbinder ny utfart med avfart till Klaramotet längre 
söderut, se Trafi kverkets yttrande i sin helhet. Länsstyrelsen anser att planhandlingarna tydligare bör 
redovisa koppling till detaljplanen för Polishuset och hur genomförande av utryckningsvägen/ad-
ditionskörfältet säkras.

I övrigt behöver planen ge klarhet kring avvattning från området längs med E 18. Trafi kverket på-
pekar att avvattning av området inte får ledas till väganläggningens avvattningssystem.

Miljökvalitetsnormer
Vatten
Kommunen anger att MKN vatten inte överskrids men det saknas uppgift om vilken vattenföre-
komst som kommunen har bedömt. Kommunen behöver tydligt beskriva hur föroreningar i dag-
vatten tas om hand så att statusen i vattenförekomsterna inte försämras.

Hälsa och säkerhet
Markföroreningar
Planbeskrivningen tar upp frågan kring markföroreningar och anger att i samband med att en 
geoteknisk utredning tas fram inför granskningen bör även markprover gällande föroreningar tas. 
Länsstyrelsen vill upplysa om att området mot Infanterigatan behöver undersökas då det fi nns en 
risk att branten har använts som avstjälpningsområde.

Länsstyrelsens önskar att kommunen, beroende på hur stora mängder som kommer att schaktas i 
området, även för ett resonemang kring hur massor som inte är förorenade ska hanteras.

Buller
Planområdet är utsatt för omfattande bullerstörningar vilket framgår av bullerutredningen. Läns-
styrelsen bedömer att kommunens hantering av bullerfrågan i detaljplanen är bristfällig bland annat 
med avseende på ingångsdata samt säkerställande av att kraven i förordning (2015:216) om trafi k-
buller vid bostadsbyggnader klaras.

En bullerutredning har bifogats till planförslaget. Länsstyrelsen saknar dock redovisning av maximal 
ljudnivå vid fasad. De trafi kmängder för E18 som anges i utredningen bedöms vara underskattade 
och utredningen bör därför revideras vad gäller prognossiffrorna för målåret 2040. För E18 genom 
Karlstad pågår en åtgärdsvalsstudie, ÅVS, och vad Länsstyrelsen erfar så har i denna en annan och 
betydligt högre framtida trafi kmängd prognosticerats. Länsstyrelsen gör bedömningen att bullerut-
redningen därför bör revideras med de trafi kmängder som redovisas, för aktuell delsträcka av E18, i 
ÅVS som grund.

Kommunen anger i planbeskrivningen att bullerförordningen ska tillämpas vid bygglov och att bul-
lerfrågor därför inte fi nns med som planbestämmelse på plankartan. Länsstyrelsen delar inte denna 



uppfattning och menar att ett sådant ställningstagande vad gäller buller inte har stöd i Boverkets 
vägledning.

Det är normalt inte lämpligt eller ens möjligt att jobba med fl exibla planer i bullerutsatta lägen. 
Planen behöver innehålla bestämmelser som säkrar att kraven i 2 kap 6 a § PBL klaras när planen 
genomförs. Boverket understryker att det i 9 kap. 30 § PBL anges vilka bestämmelser som lovpröv-
ningen ska omfatta. Där anges att åtgärden ska överensstämma med gällande detaljplan. Åtgärden 
ska även prövas mot vissa bestämmelser i 2 och 8 kap. PBL. Bestämmelsen 2 kap. 6 a § PBL är dock 
inte uppräknad bland de paragrafer som prövningen ska ske emot.

Kommunen behöver utifrån bullerutredningen utforma planen och införa de planbestämmelser 
som krävs för att den avsedda markanvändningen ska bli lämplig. Ekvivalentnivån 60 dBA ska 
uppfyllas vid bostadsbyggnadens samtliga fasader. Om 60 dBA överskrids bör det fi nnas en skyd-
dad sida som uppfyller riktvärdet 55 dBA samt 70 dBA maximal ljudnivå nattetid. Minst hälften av 
bostadsrummen ska då vara vända mot en sida som uppfyller 55 dBA. Ljudnivåerna på den skyd-
dade sidan, dvs. maximalnivån 70 dBA nattetid, blir aktuella när ekvivalentnivån 60 dBA överskrids 
och en buller-anpassad bebyggelse blir nödvändig.

För bostäder på Bergskammen mot Infanterigatan är en av förutsättningarna för att uppfylla rikt-
värden för buller är att genomgående lägenheter där minst hälften av bostadsrummen är vända mot 
”skyddad sida” skapas.

För det nordliga punkthuset är bullersituationen mer komplex. Ingen av fasaderna uppfyller riktvär-
det 60 dBA men inte heller en skyddad sida med riktvärdet 55 dBA. Kommunen har utöver buller-
utredningen tagit fram ett underlag som redovisar förslag på planlösningar/lägenhetstyper. Kom-
munens slutsats är att lägenheterna med hjälp av indragna balkonger mot bostadsrummen klarar 
riktvärden enligt förordningen om trafi kbuller. Att skärma hela fasaden med hjälp av loftgångar, 
glasskiva utanför fönster, glasade fasader eller liknande lokala skyddsåtgärder bör normalt inte 
accepteras för att innehålla riktvärdena. Att använda helt inglasade balkonger som lösning för att 
innehålla riktvärdena vid fasad är inte heller acceptabelt. Länsstyrelsens bedömning är att indragna 
balkonger och dubbla inglasade fasader utgör en del av byggnadens egentliga fasad och att det är 
bullret utanför den yttre fasaden som ska bedömas.

Detaljplanen behöver med hänsyn till ovanstående resonemang revideras och kompletteras. Detta 
gäller rätt ingångsdata, maximal ljudnivå vid fasad, bullret utanför den yttre fasaden och i synnerhet 
planbestämmelser som säkrar att framtida byggnation kommer att uppfylla kraven i bullerförord-
ningen.

Ras, skred och erosion
Kommunen konstaterar att planområdet, enligt jordartskarta, ligger på i huvudsak berg men gränsar 
i väster mot postglacial lera och i nordost mot älvsediment som silt och sand.

Utgångspunkten i plan- och bygglagen är att markens lämplighet i fråga om hälsa och säkerhet blir 
slutgiltigt avgjord när detaljplanen antas. Länsstyrelsen välkomnar därför kommunens avsikt att 
ta fram geotekniskt utredning inför granskningsskedet. Länsstyrelsen önskar dock att geotekniska 
undersökningar tas fram i ett tidigt skede.

Planens intentioner är att möjliggöra en hög och tung byggnad, vilket innebär att marklasten på om-
rådet blir stor. Utöver höghuset planeras för byggnation av ett stort parkeringshus och kontorshus i 
sluttningen. Det är viktigt att utredningen omfattar hela planområdet och att utredningen säkerstäl-
ler att marken är lämplig för ändamålet.



Översvämning
Ny sammanhållen bebyggelse, större riskobjekt eller bebyggelse med samhällsviktig verksamhet bör 
enligt Boverkets riktlinjer för översvämning lokaliseras till områden som inte hotas av översväm-
ning. Vid förtätning och komplettering av befi ntliga tätorter och strukturer kan det ibland uppstå 
svårigheter att fullt ut tillämpa de grundläggande utgångspunkterna för planläggning av bebyggelse.
Länsstyrelsen anser att det i detta fall rör sig om en förtätning varvid lokaliseringsprincipen kan 
frångås. Enligt Boverkets riktlinjer bör planen då reglera bebyggelsens placering eller utförande så 
att den nya bebyggelsen klarar översvämning motsvarande de grundläggande utgångspunkterna. 

Länsstyrelsen anser att kommunen till viss del uppnår de grundläggande utgångspunkterna genom 
att färdigt golv på bottenvåning ska ligga över högsta dimensionerande nivå. Detta är dock inte säk-
rat med bestämmelse på plankartan. Länsstyrelsen önskar även ett resonemang kring varför bestäm-
melse gällande tekniska installationer inte når upp till de grundläggande utgångspunkterna. Vidare 
behöver kommunen göra ett klargörande gällande tillämpning av högsta dimensionerande nivån för 
området. I planen för Polishuset har kommunen angivit +48,5 m.ö.h. (RH 2000) medan i planen för 
Kasernhöjden anges + 48,43 m.ö.h (RH 2000).

Kommunen skriver gällande extremregn att marken inom planområdet måste höjdsättas så att 
dagvatten från ett sådant regn fritt och utan att skada byggnader m.m. kan ytavledas genom pla-
nområdet, mot allmän mark och vidare mot recipient. Länsstyrelsen ser detta som positivt och 
önskar samtidigt skicka med att det är viktigt att i detta arbete även ta hänsyn till höjdsättningen för 
Infanterigatan i planen för Polishuset.

Räddningstjänst
Länsstyrelsen önskar påtala vikten av räddningstjänstens tillgänglighet gällande utfartsvägar. Läns-
styrelsen önskar därför att kommunen analyserar hur tillgängligheten för räddningstjänsten kan 
komma att påverkas samt om åtgärder så som stoppljus behöver införas för att säkerställa denna 
tillgänglighet.

Även om frågor rörande brandskydd och utrymningsvägar behandlas i bygglovsprocessen önskar 
Länsstyrelsen påtala att det i denna plan kan vara viktigt att ha en tidig dialog med räddningstjänsten 
rörande dessa frågor.

För delprojektet Bergskammen är en tidig dialog viktigt gällande möjlighet att använda räddnings-
tjänsten som alternativ utrymningsväg, detta eftersom det skulle kunna ha en påverkan på utform-
ningen av planen. En tidig dialog med räddningstjänsten gällande brandskyddet är även viktigt när 
det kommer till höghuset vid Kasernhöjdens norra entré. Då höga byggnader kräver ett annat typ 
av brandskydd är en tidig dialog viktig för genomförandet av projektet.

Prövningsgrundande synpunkter
Länsstyrelsen kan med stöd av 11 kap. 10 § PBL ta in en detaljplan för prövning. Länsstyrelsen 
bedömer det som sannolikt att planen kommer att tas in för prövning avseende buller om den antas 
i nuvarande form.

Vidare anser Länsstyrelsen att frågor angående geoteknik och markföroreningar måste utredas före 
det att ställning kan tas till om planförslaget föranleder någon prövning eller ej.

Kommentar: 
Planbestämmelser
Plankartan ändras inför granskning avseende användningsbestämmelsen i höghuset. Bestämmelsen C med index 
används istället. Handlingarna tydliggörs så att det framgår att användningen avser centrumändamål i bottenvåning 
samt i översta våningen. 



Kommunen har övervägt men beslutat att allmän plats inte bedöms motiverat på infarten. Infarten liksom alla andra 
kör-, gång- och vistelseytor inom Kasernhöjden är kvartersmark.

Naturmiljö
Beskrivning av naturvärden och konsekvenser med avseende på planen utvecklas inför granskningen. Planbeskriv-
ningen kompletteras med beskrivning av om något träd som inventerats som värdefulla träd berörs. 

Kulturmiljö
Planbeskrivningen ses över avseende beskrivning av områdets karaktärsdrag. Även beskrivning av planens huvud-
drag och övergripande inriktning och målsättning ses över. 

Inför granskningen har förslag till gestaltning tagits fram för ny kontorsbyggnad vid Infanterigatan, för parkerings-
huset och för påbyggnaderna på matsalarna. Därmed håller underlaget en jämnare nivå över planen som helhet. 
Beskrivning av utformningsinriktning har utvecklats i planbeskrivningen. Utformningsbestämmelser har utvecklats 
och tillförts samtliga nytillskott inom planområdet. 

Konsekvensutredningen avseende kulturmiljöfrågor (Värmlands museum) revideras utifrån bearbetat förslag.

Markföroreningar
Inför granskningen har en utredning om markföroreningar tagits fram. Planbeskrivningen kompletteras med sam-
manfattning av denna.

Riksintressen
I detaljplanen för Polishuset togs en förprojektering fram för vilket utrymme som skulle krävas för påfarten på E18 
och för additionskörfältet. Detaljplanen har nu vunnit laga kraft. Den nu aktuella detaljplanen för Kasernhöjden 
har lagt område ”VÄG” för E18. Detta område breddas något inför granskningen så att additionskörfältet ryms 
mellan utryckningsvägen och Klaramotets avfart. 

Miljökvalitetsnormer
Planbeskrivningen kompletteras med en djupare beskrivning och bedömning av vattenförekomsten och av miljökvali-
tesnormerna för vatten. 

Buller
Bullerutredningen för projektet uppdateras. Prognossiffrorna revideras med ÅVS E18 som grund. 

Bullerbestämmelser (m) tillförs de byggrätter som tillåter bostäder och som utsätts för bullernivåer över 60 dBA. 

Möjlighet till bostäder i Norra tornet tas bort inför granskningen. Därmed är inte heller den bullerutredning som 
tagits fram för huset längre relevant utan tas bort från underlagen. 

Ras, skred och erosion
Inför granskningen har en geoteknisk utredning tagits fram. Planbeskrivningen kompletteras avseende geotekniska 
förhållanden. 

Översvämning
Resonemang om varför färdigt golv inte regleras över högsta beräknade fl öde förs in i planbeskrivningen. Nivå för 
färdigt golv avrundas till en decimal. Klargörande avseende högsta beräknade fl öde görs i planbeskrivningen så att 
detta korrelerar med planen för Polishuset. 



Räddningstjänst
Planbeskrivningen kompletteras med information om att utfarten kommer regleras med stoppljus vid utryckning. 
Dialog har förts med Räddningstjänsten och fastighetsägaren avseende utrymning och brandskydd inför granskningen 
av planen. 

Trafi kverket

Ärendet
Trafi kverket har tagit del av rubricerat underlag som syftar till att pröva möjligheten för en fortsatt
bebyggelseutveckling av Kasernhöjden med både bostäder och verksamheter som exempelvis kon-
tor, service och skola. Karlstad kommun vill skapa tydliga entréer i norr och söder samt också binda
samman området med övriga staden.

Ärendet berör europaväg 18 där Trafi kverket är väghållare. E 18 utgör riksintresse för kommunika-
tioner enligt miljöbalken 3 kap 8 § och har pekats ut i Funktionellt prioriterat vägnät. Längs aktuellt 
avsnitt uppgår ÅDT (årsmedeldygnstrafi k) till cirka 34 000 fordon varav cirka 11 % utgör tung 
trafi k, uppgifter från mätår 2015. I nuläget pågår dock nya mätningar varför uppdaterade siffror bör 
kunna fås inom kort. Hastighetsbegränsningen är 90 km/h. Vägen har bärighetsklass 4 och är ca 23 
meter bred.

Utryckningsväg – additionskörfält
I angränsande plan strax norr om planområdet pågår ett planarbete för att möjliggöra utbyggnad av
polishus och en ny utryckningsväg som ansluter direkt till E 18. I den processens arbetar man för 
att utryckningsvägen ska utmynna i ett additionskörfält som sammanbinder ny utfart med avfart till
Klaramotet längre söderut. För att möjliggöra detta krävs tillräckligt utrymme i detaljplan för Ka-
sernhöjden.

Trafi kverket har påtalat att kommunen behöver visa att hela additionskörfältet kan anläggas i enlig-
het med VGU längs med befi ntligt körfält på E 18. Här behöver utformning och villkor för genom-
förande klarläggas. Trafi kverket erfar att kommunen i nuläget utreder denna fråga och kommer att 
presentera möjliga lösningar. Trafi kverket vill därför avvakta i frågan men kan lyfta några aspekter 
som behöver hanteras. 

Trafi ksäkerhet för gång- och cykelväg behöver tillgodoses i det fall gc-bana kommer att ligga i när-
heten av E 18. Här kan en alternativ dragning kanske vara möjlig eller ett högkapacitetsräcke.

Frågan om avvattning av vägen behöver tillgodoses och anpassas till befi ntligt system. Alternativet 
att kulvertera har lyfts och bedöms genomförbart med det är inte ett önskat alternativ då drift och
underhåll är mer komplicerat och kostnadskrävande. 

Trafi kverket konstaterar också att hela additionskörfältet behöver kunna möjliggöras inom/ha stöd i
anslutande detaljplan söder om planen för Kasernhöjden.

Buller
För bostadsbyggnader gäller förordning om trafi kbuller SFS 2015:216 och i samband med planlägg-
ning bör en bullerberäkning baseras på prognosår 2040. I planunderlaget bifogas en bullerberäkning 
som baseras på underlag från Trafi kverkets generella trafi kalstring samt uppgifter om trafi kmängd 
enligt ovan. I arbetet med ÅVS ”E 18 genom Karlstad” har underlag tagits fram utifrån kommunens 
trafi kmodell som visar på en betydligt högre trafi kalstring. Denna uppgift har också bekräftats i 
en historisk tidsserieanalys/känslighetsanalys. Det här resultatet bör utgöra underlag i bullerberäk-
ningar för bostäder nära E 18 och Trafi kverket befarar därför att bullernivåerna för prognosår 2040 
riskerar att vara högre än de nu redovisade. Redovisning av maxnivåer saknas. 



Kommunen anger att bullerpåverkan är påtaglig för det Norra tornet där en vidare utredning krävs 
för att kunna utforma bostäderna så att de klarar riktlinje för bullerpåverkan. I bifogat trafi kbuller 
PM anges att med föreslagen typplanlösning med indragna balkonger kan riktvärden enligt förord-
ningen innehållas då bullerskyddade balkonger och inglasad dubbelfasad ger en sänkt bullernivå. 
Trafi kverket hävdar att yttre fasad skall räknas och möjligheten att öppna balkong för tex vädring 
innebär att man ska kunna öppna mot frisk luft ute. 

Trafi kverket avvaktar ytterligare utredning av utformning samt justerade ingångsvärden men kon-
staterar att i nuläget innebär bullerfrågan i föreslagen detaljplan en negativ påverkan på riksintresse 
E18, och eventuellt Värmlandsbanan i den mån buller härrör från denna.

Vibrationer
Vid bostadsbebyggelse bör man också klara riktvärden för vibrationer (TDOK 2014:1021). Tra-
fi kverket tillämpar riktvärde för miljökvalitet för vibrationer som innebär att 0,4 mm/s vägd RMS 
inte ska överskridas i permanentbostäder, fritidsbostäder och vårdlokaler, dvs utrymmen där männ-
iskor vistas stadigvarande.

Risker
E 18 är utpekad som primär rekommenderad väg för transport av farligt gods vilket innebär att en 
bedömning bör göras av riskbilden utifrån vägens perspektiv. Hänsyn till farligt gods ska beaktas 
vid exploatering enligt de rekommendationer som berörd länsstyrelse anger för väg. Trafi kverket vill 
uppmärksamma att eventuella skydds/riskreducerande åtgärder inte är godtagbara eller ska placeras 
inom vårt vägområde. Trafi kverket hänvisar i övrigt till Länsstyrelsens bedömning. 

Vanligtvis regleras risker primärt genom att anpassa skyddsavstånd till riskkällan i förhållande till 
beräknade konsekvenser. I ”Kompletterande risk PM…” anges att riskerna inte har så höga kon-
sekvenser att det krävs specifi ka säkerhetshöjande åtgärder. Bilaga 1 med ”Sammanfattande riskbe-
dömning” bifogas dock inte. Trafi kverket tolkar därmed att tillräckliga avstånd kan uppnås mellan 
bebyggelse och E 18. 

Trafi kverket vill uppmärksamma att dike längs E18 omnämns där eventuellt vätskeutsläpp kan 
samlas och därmed reducera effekten av exempelvis pölbrand. Det är därför av vikt att detta vägs in 
i utformning av ett additionskörfält.

Dagvatten och geoteknik
Avvattning från området längs med E 18 får inte ledas till väganläggningens avvattningssystem. En 
geoteknisk utredning bör vara underlag för bedömning om markens stabilitet etc. och där påverkan
på E 18 klarläggs Byggnation som riskerar långsiktiga sättningar som påverkar väganläggning E 18 
är inte godtagbart.

Gång- och cykelpassager
Gällande plan medger ny gångbro över E 18 vilket bibehålls i föreslagen plan. Trafi kverket önskar 
ett förtydligande avseende vilka passager som kommunen planerar anlägga, vidmakthålla eller ta 
bort. 

Ledningsdragning
Att förlägga ledning i vägområde kräver Trafi kverkets tillstånd enligt väglagen. Ansökan om led-
ningsärende för både väg och järnväg hittar du på; http://www.trafi kverket.se/ledningar 



Avtal
Avtal behöver tecknas mellan kommunen och Trafi kverket för att genomföra ett additionskörfält. 

Kommentar: 
Utryckningsväg - additionskörfält
Efter Trafi kverkets yttrande för Kasernhöjden justerades planen för Polishuset och ny utryckningsväg så att alterna-
tiv utformning av utryckningsvägen med additionskörfält intill nuvarande E18 i enlighet med Trafi kverkets yttrande 
möjliggjordes. Vägområdet för E18 breddades i anslutning till befi ntlig gc-port. Detaljplanen för Polishuset och 
utryckningsväg har därefter antagits och vunnit laga kraft. Den nu aktuella detaljplanen för Kasernhöjden anpassas 
efter förprojekteringen som gjorts i planen för Polishuset och utryckningsvägen och vägområdet justeras så att de båda 
planerna stämmer överrens och möjliggör utformning med additionskörfält mellan utryckningsvägen och Klaramotet.  

Buller
Bullerutredningen för projektet uppdateras. Prognossiffrorna revideras med ÅVS E18 som grund. 

Bullerbestämmelser (m) tillförs de byggrätter som tillåter bostäder och som utsätts för bullernivåer över 60 dBA med 
syfte att säkerställa bullerförordningens krav på bostäder. 

Möjlighet till bostäder i Norra tornet tas bort inför granskningen. Därmed är inte heller den bullerutredning som 
tagits fram för huset längre relevant utan tas bort från underlagen. 

Vibrationer
Närmaste bostäder planeras ca 120 meter från E18 intill redan befi ntliga bostäder. Stadsbyggnadsförvaltningen 
bedömer inte att vibrationsnivåer behöver utredas i planskedet. 

Risker
Stadsbyggnadsförvaltningen bedömer med stöd av framtagen riskanalys att riskerna inte har så höga konsekvenser
att skada på byggnad eller person kräver specifi ka säkerhetshöjande åtgärder. Utredningen rekomenderar att 
friskluftsintag till planerade kontorsvillor placeras bort från E18. Detaljplanen reglerar därmed friskluftsintagens 
placering (b1)

Dagvatten
I förprojektering av additionskörfält bedöms dike fortsatt kunna rymmas intill E18. För Kasernhöjden fi nns dag-
vattenledningar väster om parallellgatan till E18. 

Geoteknik
Inför granskningen har en geoteknisk utredning tagits fram (Sweco). Sweco skriver att avseende grundläggning be-
höver byggnader inom mark med lera djupgrundläggas med pålar. Inom områden med fast mark kan grundläggning 
utföras ytligt. Sweco skriver vidare att totalstabiliteten är tillfredsställande i området. 

Gång- och cykelpassager
Planen möjliggör som beskrivet fortsatt en ny gång- och cykelbro i höjd med Brigadmuseet. Genomförandet av denna 
är inte säkerställd i dagsläget. Tills dess att denna genomförs behövs fortsatt de passager under och över E18 som 
fi nns i anslutning till området. 

Försvarsmakten
Försvarsmakten har inget att erinra i rubricerat ärende. 

Kommentar: Noteras.



Luftfartsverket
Luftfartsverket (LFV) vill i egenskap av sakägare för CNS-utrustning avge följande yttrande: 
LFV har inget att erinra mot detaljplanen i egenskap av sakägare för CNS-utrustning. Däremot skall 
en fl yghinderanalys beställas och bekostas av byggherren för de höga byggnader som ingår i planen.

Observera att det är Karlstads fl ygplats, inte LFV, som är sakägare för in- och utfl ygningsvägar och 
hinderytor som omger fl ygplatsen. Påverkan på dessa måste bedömas i en fl yghinderanalys för de 
höga hus som skall uppföras. Flygplatsen skall remitteras i ärendet. Ansvarig för sjukhusets helikop-
terplatta skall också remitteras i ärendet då in- och utfl ygningsvägar till denna kan påverkas liksom 
behov av hinderbelysning. 

Detta yttrande gäller på utfärdandedatum. LFV förbehåller sig rätten att revidera yttrandet vid ny 
prövning om regelverk gällande störningar på CNS-utrustning förändras, eller om ny CNS-utrust-
ning etableras i hindrets närhet.

Kommentar: En fl yghinderanalys har tagits fram för projektet. Analysen visar att höghuset inom Kasernhöjden inte 
ligger inom fl ygytornas sidogränser. Karlstads airport har tagit del av analysen och har inget att invända mot projek-
tet. I granskningen kommer både Region Värmland (helikopter vid sjukhuset) samt Karlstad airport och LFV åter 
att få planhandlingarna och fl yghinderanalysen för remiss. 

KOMMUNALA REMISSINSTANSER

Räddningstjänsten

Trafi k och störningar
I underlaget fi nns ett fl ertal genomförda utredningar redovisade, bl a om trafi kbuller. Det nya 
bostadsområdet Bergskammen ansluter mot Infanterigatan som förutom vanlig trafi k även frekvent 
nyttjas av blåljusmyndigheter för utryckning dygnet runt. Polis och räddningstjänst står för en stor 
del av utryckningstrafi ken men klart dominerande är ambulanstrafi ken som årligen svarar för ca 20 
000 utryckningar. Störningar från den samlade utryckningsverksamheten är inte belyst i planför-
slaget. Det konstateras dock på s 30 att den kan bli en ny utryckningsväg ut på E18 genom annat 
planarbete.

Framkomlighet avgör byggnaders invändiga utformning
Flera av de tillkommande byggnaderna kommer att nå höjder som normalt innebär att utrymning 
via räddningstjänstens stegutrustning nyttjas. Byggnader med räddningstjänstens stegutrustning 
som utrymningsväg kan utformas med enkla och öppna trapphus eftersom utrymning kan ske via 
fönster eller balkong från respektive lägenhet. Det kräver dock att framkomligheten runt byggnader 
är planerad för relativt utrymmeskrävande höjdfordon. Planförslaget kommer troligtvis innebära att 
tillgängligheten för räddningstjänstens höjdfordon inte är tillgodosedd varför exploatören bör
projektera byggnaderna med en utrymningsstrategi där räddningstjänsten inte är en förutsättning 
för utrymning. Invändig utformning måste således ta hänsyn till slutna trapphus, sk Tr2-trapphus.

Ny trafi klösning i norr
Den nya in- och utfarten i norr kommer att sammanfalla med ny utfart från Blåljusbyn i samband 
med pågående planarbete för polishusets utbyggnad. Ny utfart från Kasernhöjden kommer att 
behöva ingå i den ljusreglering av trafi k på Infanterigatan som nyttjas vid utryckning.



Ett tänkt höghus
Ett höghus enligt planförslaget kommer att ställa ett fl ertal stora säkerhetskrav enligt bygglag-
stiftningen i kommande bygglovsprocess, bl tryckstegringspumpar för tillgång på vatten på övre 
våningsplan. I planskedet kan tillgången på brandposter och ledningsnät behöva inventeras. Inom 
området fi nns även ett antal privata brandposter av okänd funktion.

Kommentar: Räddningstjänstfrågor såsom utrymning, uppställning och höjder har diskuterats något djupare med 
Räddningstjänsten och med byggherren inför granskningen. Frågorna behandlas slutligt i bygglovskedet. 

Bulleravsnittet i planbeskrivningen kompletteras med beskrivning av störningar från utryckningar av räddnings-
tjänstfordon samt hur buller generellt, liksom specifi kt från räddningstjänstens fordon, är tänkta att hanteras i 
planens utformning. Plankartan har kompletterats med bestämmelser avseende bullerskydd. Bostad som möjlig 
användning i Norra tornet närmast Infanterigatan har utgått inför granskningen. 

Planbeskrivningen kompletteras med information om att utfarten mot Infanterigatan i norr kommer behöva ljusregle-
ras för att ge företräde åt utryckningsfordon. 

Planbeskrivningen kompletteras med information om att brandpost intill Infanterigatan behöver fl yttas med i sam-
band med fl ytt av vattenledningen. 

Lantmäterimyndigheten
På plankartan saknas koordinater och rutnätskryss. 

Önskvärt med ett förtydligande vad nollplan är. 

Det vore bra med en illustration hur fastighetsbildningen är tänkt och vilka rättigheter som kan 
behöva ändras. 

I genomförandebeskrivningen under ”Ledningsrätter, gemensamhetsanläggningar och servitut” 
andra stycket, skall det stå Regementet ga:1-ga:5 inte bara ga:1-ga:5. Texten under samma rubrik
skall kompletteras med en mening att ”Samtliga ändringar av ledningsrätter, gemensamhetsanlägg-
ningar och servitut görs i en lantmäteriförrättning”. 

I övrigt har lantmäterimyndigheten ur fastighetsbildnings- eller registreringssynpunkt inget att 
erinra.

Kommentar: Plankartan kompletteras med koordinater och rutnätskryss.

På grundkartan framgår att koordinatsystem i höjd är RH2000. Stadsbyggnadsförvaltningen bedömer inte att yt-
terligare förtydliganden krävs. 

En kartbild har tagits fram och förts in i planbeskrivningen som ska belysa den tänkta fastighetsbildning samt ett 
område för gemensam utfart vid projektet Bergskammen mot Infanterigatan. 

Genomförandebeskrivningen ändras enligt Lantmäterimyndighetens synpunkter. 

Kultur- och fritidsnämnden
Kultur- och fritidsnämnden ställer sig positiv till att det byggs fl er bostäder i Karlstad. 

Det pågår i dagsläget ett arbete med fl era stora detaljplaner i och runt området Kasernhöjden och 
Tingvalla Sportcenter. Då kultur- och fritidsförvaltningen största ansvar gäller fritids- och idrotts-



områden så känner förvaltningen en ökande oro kring trafi ksituationen i området och då framförallt 
på kvällstid när det bedrivs träning i samtliga anläggningar samt på helger när det är stora arrang-
emang på fl era av anläggningarna. Redan idag har vi en besvärlig trafi ksituation i området de gånger 
det är samtidiga evenemang på fl era arenor. 

Kultur- och fritidsförvaltningen vill därför att det i arbetet med detaljplan för Kasernhöjden, detalj-
plan för Polishuset och detaljplan för Tingvalla Isstadion görs en noggrann analys av trafi kfl öden 
på kvällar och helger samt att det presenteras en hållbar och långsiktig lösning för trafi ken in och ut 
från området.

Kommentar: Stadsbyggnadsförvaltningen med stöd av Teknik- och fastighetsförvaltningen bedömer att den trafi k-
ökning som detaljplanen för Kasernhöjden eller detaljplanen för Polishuset ger upphov till inte ger några betydande 
störningar för evenemangstrafi ken till idrottsområdena i närområdet. Evenemangstrafi ken bedöms inte sammanfalla 
med övrig max-trafi k i närområdet då de sker på olika tider på dygnet. 

Barn- och ungdomsnämnden
Barn- och ungdomsnämnden bifaller granskning av detaljplan för del av Kasernhöjden, inom
Sand bäcken, med följande synpunkter: 
1. Viktigt att hänsyn tas till Boverkets allmänna råd om en friyta på 40 kvm/barn i förskolan och
30kvm/elev i skola.
2. Innan eventuellt beslut om byggnation om bostäder på tomter med dubbelt användningsområde 
(bostäder/förskola) ska samråd ske med Barn- och ungdomsnämnden. 

Kommentar: Inom Kasernhöjden fi nns idag ett relativt stort antal skolor och förskolor. Utemiljöerna är skapade 
utifrån de förutsättningar som Kasernhöjden med sin topografi  och sina kulturmiljövärden besitter. 

Stadsbyggnadsförvalningen framför till fastighetsägaren att önskemål om förskolebyggnation fi nns men marken är 
privatägd och krav på samråd med Barn- och ungdomsnämnden är inte möjligt att ställa vid bostadsbyggnation inom 
privat mark. 

Miljönämnden
Det är positivt att det i planbeskrivningen nämns att husen bör uppfylla höga krav på energief-
fektivitet, att gröna tak föreslås för omhändertagande av dagvatten och att husen ska placeras med 
möjlighet för en gynnsam solkraftsproduktion. Cykelparkeringar ska göras enligt normen och det 
är betydelsefullt att få till bra cykelutrymmen eftersom området ligger nära centrum och många 
boende troligen kommer att använda sig av cykel som transportmedel för dagliga resor. 

Buller
Miljönämnden har vid tidigare remissyttranden över detaljplaner samt i yttrandet över gällande 
översiktsplan 2012 framhävt följande; om planerade bostäder kan komma att utsättas för trafi kbul-
ler som överskrider 65 dBA ekvivalent nivå vid fasad, bör de inte byggas, om det inte först genom-
förs åtgärder som sänker utomhusnivån från trafi ken. Miljöförvaltningen anser därför att höghuset, 
Norra tornet, i denna plan inte bör byggas eftersom ekvivalenta bullernivåer upp till 66 dBA redovi-
sats för husets östra fasad. 

I bullerutsatta lägen ger bullerförordningen ändå möjlighet att bygga större genomgående lägen-
heter, om minst hälften av bostadsrummen får tillgång till en ”tyst sida”. Forskningsprogrammet 
Ljudlandskap för bättre hälsa (Mistra, Vägverket, Vinnova, 1999–2007) visar dock att vid höga 
fasadljudnivåer (över 60–65 dBA) är många störda av vägtrafi kbuller trots att bostaden har en ”tyst 
sida”. Störningar från trafi kbuller kan orsaka negativa effekter på hälsan som sömnproblem, stress-



reaktioner och ökad risk för hjärt- och kärlsjukdomar. 

E 18 som trafi kled har en omfattande trafi k av personbilar och tung trafi k, under en stor del av dyg-
net. Vägtrafi ken har bland annat en lågfrekvenskaraktär som kan uppfattas som störande inomhus 
och lågfrekvent ljud är svårt att bygga bort. Höga tekniska krav på bostäders ljudisolering måste 
ställas vid trafi kintensiva lägen, vilka kan vara byggnadstekniskt omfattande och kostsamma.

Miljönämnden framförde i sitt yttrande i den närliggande detaljplanen för området Sandbäcken 
förslag på åtgärder för att, trots bebyggelse så nära E18, kunna uppnå en god ljudmiljö för boende 
i området. Till exempel åtgärder med tyst asfalt på E18 samt en hastighetssänkning från 90 till 70 
km/timmen. En hastighetssänkning ger dock bara ett par decibels förbättring och är inte tillräckligt 
bra som enskild åtgärd enligt miljöförvaltningens uppfattning. Miljöförvaltningen vidhåller tidigare
synpunkter även i detta planförslag. 

Buller från verksamhet
Ljud från aktiviteter på isstadion har inte tagits med i bullerutredningen. Det skulle kunna vara 
störande för boende i husen som planeras på västra sidan av planområdet. Men genomförs planerna 
med att bygga om stadion till en inomhusarena skulle det innebära en förbättrad ljudmiljö för de 
närliggande bostäderna. 

Luftkvalitet 
Luftmiljöundersökningen som planförslaget hänvisar till är från 2009, vilket kan tyckas gammalt i 
sammanhanget. Dagens modellsystem för spridningsberäkningar innehåller nyare och mer aktuella 
indata än för 10 år sedan. Miljöförvaltningen anser att en specifi k luftmiljöundersökning behöver 
göras för det aktuella planområdet eftersom Kasernhöjden är stor och luftpåverkas av trafi k både 
från E 18 och Infanterigatan. Alla utomhusmiljöer där folk förväntas att vistas ska klara kraven 
enligt miljökvalitetsnormerna. Ambitionen bör också vara att leva upp till miljökvalitetsmålen samt 
kommunens egna övergripande mål om att ”Luften och vattnet i Karlstad ska vara så rent att männ-
iskor och miljö inte skadas”

Förorenad mark
En geoteknisk undersökning planeras inför granskningen där prover för markföroreningar ska tas, 
vilket är bra. Miljöförvaltningen vill upplysa om en MIFO-undersökning på fastigheten Regementet 
1, utförd av Länsstyrelsen 2012. Där framgår att ett tryckeri funnits i den östra delen av fastigheten 
och att området bedömts tillhöra riskklass 4 (liten risk). Det är bra om detta område täcks in i den
planerade markundersökningen. 

Kommentar: Bullerutredningen bearbetas inför granskningen. Bullerbestämmelser (m) tillförs de byggrätter som till-
låter bostäder och som utsätts för bullernivåer över 60 dBA med syfte att säkerställa bullerförordningens krav på 
bostäder. Möjlighet till bostäder i Norra tornet tas bort inför granskningen och därmed möjliggör inte detaljplanen 
några bostäder i lägen över 65 dBA. 

Stadsbyggnadsförvaltningen bedömer att trafi kbullret från Infanterigatan kommer vara det dominerande ljudet i 
området och inte de ljud som kommer ur idrottsverksamheten inom Tingvalla isstadion. Då bostadshusen närmast 
Tingvalla isstadion har bullerskyddsbestämmelser och ska utformas för att skärma ut ljudet från Infanterigatan 
kommer de också verka avskärmande mot ljudet från idrottsplatsen. 

Planbeskrivningen bearbetas avseende luftkvalitet. Bedömningarna tar istället utgångspunkt i den aktuella luftkva-
litetsutredningen för detaljplanearbetet för Sandbäcken på andra sidan E18. Utredningen visade att miljökvalitets-
normerna beräknades klaras inom planområdet och bedöms inte påverka genomförandet av detaljplanen. De högsta 
halterna beräknas ske invid E18. Plankartan innehåller en bestämmelse om friskluftsintagens placering (b1) för 
bebyggelsen närmast E18. 



Mot Infanterigatan bedöms den sträcka där gaturummet är mer slutet vara såpass kort att risk att överskrida nor-
merna bedöms som osannolika. 

Inför granskningen har en utredning om markföroreningar tagits fram. Planbeskrivningen kompletteras med sam-
manfattning av denna.

Teknik- och fastighetsnämnden

Detaljplaneförslagets konsekvenser

Ny föreslagen byggrätt inom kommunal mark
Inom exploatörens område fi nns inte tillräckligt med p-platser i förhållande till behovet av p-platser 
som genereras i den nya detaljplanen. Planförfattaren har därför lagt in ett kombinerat hus för par-
kering kontor och kommersiella ändamål huset på kommunens mark utanför Kasernhöjden.

Upplåtelse av denna byggrätt kommer att ske i särskild ordning i enlighet med kommunens vid 
tidpunkten gällande markpolicy i denna byggnad kan parkeringsbehovet till exempel lösas genom 
parkeringsköp. 

Gata
Marken har i huvudsak privat markägare och är reglerat i detaljplan med användning kvartersmark. 
Det är dock viktigt att stråken till och från området fungerar bra. Därför är det bra med gång- och 
cykelkopplingen i PARK vid det så kallade Norra Torget och den framtida bron över E18. Stråket 
till GC-porten mot Brigadmuseet bör ses över så att förutsättningar att komma dit på ett bra sätt 
fi nns i detaljplanen.

Som ett tillägg till detta ser Teknik- och fastighetsförvaltningen gärna att man planerar för en pas-
sage över Infanterivägen i höjd med Depåvägen och/eller där det passar bäst utifrån bostäder och 
kvartersstruktur. Här antas det bli en ström av fotgängare och cyklister som vill korsa på väg till och 
från målpunkter på Våxnäs.

När det gäller kollektivtrafi k till området bör det planeras tidigt då funktionella hållplatser kan vara 
ytkrävande. Eventuell linjeomläggning kan också påverka andra aktuella områden, såsom Sanna 
fältet. 

Natur
För att kunna bevara de gamla värdefulla tallarna i slänten mot E18 så är det önskvärt att kontors-
husen fl yttas ner något mot E18. Det är också önskvärt att tallarna får stå solbelysta för att kunna 
gynna insekter knuta just till solbelysta tallar. 

Översvämning
Klarälvens 200-årsfl öde utgör översvämningsrisk för norra delen av planområdet. Här planeras 
garage, kontor och detaljhandel. Bra att det tydligt står i planbeskrivningen att tekniska installationer 
under 47.78 ska översvämningsskyddas. 

Miljöföroreningar
Provtagning av jord bör övervägas av fyllnadsmassor samt i de områden det fi nns risk för förore-
ningar.



Exploatering
Avtalsskrivning pågår exploateringsavtal skall vara tecknat innan planen går ut på granskning. För-
valtningen har i uppdrag att utreda möjligheterna att utveckla Norra fältet till ett evenemangsom-
råde föreslagen byggnation skall därför inte utgöra ett hinder för denna utveckling.

VA
I sydöstra hörnet av planområdet fi nns befi ntlig ledningsrätt för allmänna VA-ledningar. Plankartan 
visar på att man har placerat en byggnad på ledningsrätten. Likaså är det placerat hus på befi ntlig 
spillvattenledning som tillhör Kasernhöjden ga:5 inom det sydöstra hörnet. Vattenledning på östra 
sidan av Infanterigatan måste fl yttas på fastighetsägarens bekostnad innan de nya byggrätterna där 
tas i anspråk. 

Tillgång till skola och förskola
Förvaltningen ser positivt på utveckling av området. Dock har området ej tillgång till kommunal 
förskola eller skola. Det fi nns två privata skolor och en privat förskola, vilket också omnämns i 
planbeskrivningen, dock är det inte redovisat huruvida befi ntlig barnomsorg klarar av en utökning 
av barnomsorgen vilket områdets utveckling potentiellt medför med ca 300 bostäder. 

Fastighetsavdelningens bedömning är att området tillför ca 30 barn i förskoleålder som sannolikt 
har behov av förskoleplats. Närmsta kommunala förskola ligger i Klara, och har ej kapacitet för ut-
ökning i dagsläget. Teknik- och fastighetsförvaltningen vill därför att det tillförs i planbeskrivningen 
under sociala konsekvenser/ barnperspektiv att -utökningen av bostäder i området kan komma att 
innebära behov av utökad barnomsorg inom närområdet.

Kommentar: 
Gata
Plats för en passage eller ett övergångsställe över Infanterigatan har studerats efter samrådet. Detaljplanen ger möjlig-
het till en passage/övergångsställe. Detta föreslås förläggas intill korsningen med Nya Depåvägen. Exakt läge och 
utformning studeras i djupare projektering vid genomförandet. Detaljplanekartan kompletteras med att trappor ska 
fi nnas mellan byggrätterna vid Bergskammen för att säkerställa att människor kan röra sig mellan Kasernhöjden 
ned till Infanterigatan och vidare till passagen över densamma. 

Plats för busshållplats har studerats efter samrådet. Planen, med intilliggande gällande detaljplaner möjliggör en ny 
busshållplats i anslutning till Norra tornet/Norra fältet utmed Infanterigatan. 

Natur
Vissa justeringar görs i placering av kontorsvillorna och en av byggnaderna utgår inför granskningen. 

Miljöföroreningar
Inför granskningen har en utredning om markföroreningar tagits fram. Planbeskrivningen kompletteras med sam-
manfattning av denna.

VA
Placering av kontorsvillorna ändras så att de inte planeras på befi ntliga VA-ledningar. U-område tillkommer för de 
allmänna ledningar i södra delen av planområdet. 

Tillgång till skola och förskola
Konsekvensavsnittet kompletteras med att ett utökat behov av förskole- och skolplatser kan bli aktuellt i samband 
med utbyggnaden av området. 



Karlstads Airport
Karlstad Airport kräver att det görs en fl yghinderanalys för det planerade höghuset på området, 
kallat Norra tornet. Ansökan om fl yghinderanalys görs hos LFV. Efter att analysen är klar skall 
Karlstad Airport åter kontaktas för att uttala sig om resultatet av analysen. 

Kommentar: En fl yghinderanalys har nu tagits fram för projektet. Analysen visar att höghuset inom Kasernhöjden 
inte ligger inom fl ygytornas sidogränser. 

Karlstads El- och stadsnät
Eventuellt kommer en ny nätstation på tal, beroende på tillkommande effektbehov. 300 lägenheter 
samt handel. Nytt nät behöver projekteras ihop med övrig infrastruktur. 

Dessutom så har vi kablar i detta område och vid en eventuell fl ytt av dessa kan vi komma att ta ut 
en kostnad för det. 

Kommentar: Efter ytterligare samråd mellan stadsbyggnadsförvaltningen och Karlstads El- och stadsnät har ett 
fl ertal (sju) möjliga lägen för transformatorstationer förts in på plankartan. Fyra platser är väl defi nierade. Tre lägen 
kräver gemensam projektering med byggherren vid genomförandet av detaljplanen för att hitta exakt läge. Detaljpla-
nen ger fl exibilitet i dessa områden. 

YTTRANDEN FRÅN SAKÄGARE

Boende Kasernhöjden
Har hört att det ska byggas ytterligare två våningar på STC gymmet. Som närmast boende till den 
byggnaden är det tillräckligt med den verksamhet som är där i dag. Ska det bli ytterligare påbyggna-
der för bostäder, kontor, skola eller liknande innebär det ökat tryck på befi ntlig parkering även om 
det byggs parkeringshus nedanför. Redan i dag störs jag av trafi k upp och ner för gatan och gymmet 
som i stort sett har dygnet runt öppet. Det är väldigt upplyst från den byggnaden till Kasernhöjden 
11A. Jag önskar det fi ck vara orört område där uppe.

Kommentar: Inför granskningen har påbyggnaderna på matsalsbyggnaderna studerats vidare. Förslag till utformning 
har tagits fram och lagts in i planbeskrivningen. Plankartan kompletteras även med utformningsbestämmelser för 
påbyggnaderna. Parkering planeras nedanför själva kaserngården i ett nytt parkeringshus. 

Boende Kasernhöjden
Allt ser jättebra ut. Kul att Kasernhöjden utvecklas. 

Kommentar: Noteras.

Boende Kasernhöjden
Jag är jättemissnöjd med den här detaljplanen. För det första, Kasernhöjden är en lugn och tyst 
område och det ska bli högt ljud nivå med det här projektet.

För det andra, Karlstad är en fi n stad med låga byggnader. Ett mycket högt hus passar inte med 
staden och det förstör harmonin. 

Kommentar: Tillkommande bebyggelse bedöms inte innebära ökade ljudnivåer i någon större utsträckning, bortsett 
från själva byggtiden. 



Boende Kasernhöjden 
Jag har en stark invändning mot byggherren Albèr. De sköter inte det de har nu, eller sköter det 
med tvekan. Det kan ge farhågor att de är kapabla att ro ett sådant här stort projekt i hamn. 

Exempel:
• Vägkroppen för norra infarten har alltför dålig grund. I.o.f.s. inte Albèr som byggt vägen/gatan, 
men de är ansvariga då de köpt området. Det visar sig genom att ytan går sönder stup i kvarten, 
främst i kurvan. Albèrs åtgärd om man ringer och klagar är att komma med litet asfalt som läggs 
i potthålen. De går emellertid snart upp och då är det samma visa igen. Underlåtenheten att sköta 
vägen har medfört fl era olyckstillbud. Det är främst cyklister som kan köra i ett potthål och däri-
genom stupa och skada sig svårt. När det här har påpekats har Albèr skyndat sig ut med en asfalt-
skvätt (som som sagt snart är borta igen). Bilarna som använder vägen kan också skadas, men här 
är det väl mest materiella skador, inte någon olycksfallsrisk. Därför kräver jag och mina grannar att 
vägkroppen görs om från grunden, så att den blir av 2000-talskvalitet.

• Det fi nns plana asfaltytor som saknar avvägd avrinning. När solen torkat upp regn så försvinner så 
klart vattnet, men det här ger ytterligare ett frågetecken kring Albèrs kompetens.

• Eller så har de inte nog mycket fi nansiella muskler. Vilket i så fall ger frågetecken kring Albèrs
lämplighet som byggherre. 

Jag vet inte om Albèr äger eller hyr ut lokalen som STC har, dvs gamla manskapsmatsalen. Albèr är 
inte ansvariga för att det användes mexitegel till fasaden. Men, de är ansvariga att den är kvar och 
förstyggar området. Så ett krav är att se till att det i övrigt vackra området stramas upp när det gäller 
alla byggnaders fasader. 

Naturmarken mot E18 på östsidan är den närmaste natur vi har. Den används bl.a. för rastning av
hundar. De vackra tallarna ger ett fi nt komplement till kasernernas tegelfasad. Som jag förstår av 
förslaget kan det här bli byggt kontorsvilllor. Det gör att ljudproblemet med närheten till motor-
vägen inte behöver bli hindrande. Men hur ska dessa kontorsvillor ges bilvägskontakt? Min åsikt är 
att det måste ske utan att inkräkta på det nu i princip bilfria bostadsområdet. Vi har själva möjlighet 
att köra in transporter, men det är inte något problem tack vare de bommar och gupp som gör att 
bilarna kör försiktigt. Ett krav från mig är också att de vackra tallarna i princip inte får avverkas. 
Möjligen fi nns någon som inte ”håller måttet”. 

Tidigare fi ck man inte bygga mot Tingvalla isstadion, pga risken för ammoniakutsläpp om aggrega-
ten skulle haverera. Jag antar att den saken redan är utredd och säkrad. Annars skulle väl inte det här 
förslaget ha kommit så här långt. 

Parkeringshuset. Ska alla som bor här använda det? Kommer det att bli dyrare då?

Kommentar: Vägar, naturmark samt ledningar inom Kasernhöjden ingår i gemensamhetsanläggningar. Det innebär 
att det fi nns ett gemensamt ansvar bland fastighetsägarna inom Kasernhöjden. Det är således inte bara Albèrs 
ansvar att sköta och underhålla tex områdets gator. 

Utformning av påbyggnad på f.d. matsalen har studerats lite djupare inför granskningen av detaljplanen. Plan-
beskrivningen kompletteras med illustrationer av dessa. Vid kommande bygglovsprocess studeras gestaltningen 
närmare. Detaljplanen har kompletterats med utformningsbestämmelser för utformningen av f.d. matsalen. 

Angöring till föreslagna kontorsvillor föreslås ske från öster från den befi ntliga gatan parallellt med E18. 



Kylanläggningen på Tingvalla isstadion har bytts ut och ammoniak används inte längre. 

Nej, de som har parkering på egen fastighet kan använda den. Det planerade parkeringshuset är framförallt planerat 
att säkerställa parkeringsbehovet för nytillkommande bebyggelse.
 

Boende Kasernhöjden
I detaljplanen står på sidan 28 följande:
”Detaljplanen innehåller därmed fortsatt möjligheten att bygga en gång- och cykelväg över E 18. 
Genomförandet av bron är i dagsläget osäker, men möjligheten ska inte tas bort.”

I dagsläget fi nns tre sätt att till fots, eller på cykel, ta sig till och från platsen mot centrum: 

1. trottoaren på bilbron över E 18 (bullrig, och en omväg), 
2. gångtunneln som mynnar vid Tingvalla friidrottsstadium (mycket nedgången, och utan naturlig 
entré till kasernhöjden) samt 3. cykeltunneln i norr (en omväg).

Om alla projekt blir verklighet, skulle det medföra att trafi ken till och från området skulle öka 
betänkligt. Redan idag är den för gående/cyklister bristfällig. Med tanke på att det fi nns en ambition 
om att göra stadsdelen till en mer integrerad del av staden, tycker jag det är olyckligt att formule-
ringen omkring en eventuell bro över E 18 är såpass svag. Att en bro bör byggas är i min mening 
klart. Den skulle förutom att lösa rena förfl yttningsmässiga problem, även bidra till att räta upp 
områdets, just nu något märkliga, orientering (som planen resonerar omkring på sidan 4). Den na-
turliga entrén till området är i min mening just i den axel där bron skulle byggas; med klocktorn och 
kaj symmetriskt i siktlinjen. Det skulle helt säkert bli mycket bra. Att bropunkten på andra sidan just 
nu inte kan fastslås (pga. kommande exploatering även där), tycker jag inte är tillräckliga skäl för att 
sänka ambitionerna kring en bro. 

Den behöver ju nödvändigtvis inte byggas i en rät linje. Avslutningsvis måste jag säga att planen i 
övrigt verkar mycket genomtänkt, och vi får hoppas den blir verklighet.

Kommentar: Gång- och cykelbron planläggs, möjliggörs, i den aktuella detaljplanen. Genomförandet av bron kan 
inte regleras med detaljplan. 

Boende Kasernhöjden
Min sambo och jag köpte en lägenhet i Kasernhöjden för två år sedan. Nu har vi en liten baby och 
uppskattar mycket dygderna i detta grannskap. Vi blev mycket förvånade och upprörda när vi fi ck
se detaljplaneförslaget. Jag tror att det är en total förseelse för området, dess invånare, naturen runt 
den och Karlstad i allmänhet. På grund av dess konsekvenser överväger vi att fl ytta till en annan 
plats. 

Först, en av de viktigaste och uppskattade aspekterna av Kasernhöjden och anledningen till att 
vi köpte en lägenhet här är stillhet. Detta projekt skulle förstöra det fredliga livet vi njuter av nu 
genom att införa en överdriven mängd befolkning i ett relativt litet område. Finns det ett verkligt 
behov av en sådan mängd lägenheter? Dessutom skulle komma de planerade arbetena att pågå i 
månader eller år, vilket gör det omöjligt att njuta av den tystnad och ro vi har idag under arbetsda-
garna.

För det andra skulle projektet påverka den naturliga omgivningen, I2-skogen och Sandbäcken ne-
gativt. Det här är Karlstads juveler som äventyras av ett onödigt och okänsligt byggprojekt. Varför 
beslutades det att bygga här, och inte i andra delar av staden, där det inte fi nns någon stads lunga, 



med sådant landskap och naturligt värde? Projektet hotar både det naturliga livet och människors 
välbefi nnande i Kasernhöjden och omgivningen.

Sist, men inte minst, skulle de projicerade byggnaderna förstöra estetiken i grannskapet och sta-
den. Tornet är defi nitivt värdelöst, hemskt och fruktansvärt. Vem skulle vara villiga att bo där eller 
i omgivningen? Vem skulle vilja att en sådan avvikelse för ögonen ska ses från varje stadsdel? Är 
det verkligen det vi vill ha för våra besökare och invånare? Jag vädjar till er sunt förnuft och ansvar 
gentemot allmänhet och stadens och dess medborgares framtid: jag ber er att stoppa denna absurdi-
tet och avbryta ett sådant projekt.

Kommentar: Ambitionen med planen är att komplettera Kasernhöjden med ny bebyggelse och bidra till en fortsatt 
utveckling av denna centralt belägna stadsdel. Ambitionen är att ny bebyggelse ska utformas med hög arkitektonisk 
kvalitet och på så sätt tillsammans med annan utveckling i området bidra till positiva förändringar. 

Nya verksamheter och bostäder innebär att fl er människor kommer att röra sig i området men i övrigt bedöms inte 
tillkommande bebyggelse innebära ökade ljudnivåer i någon större utsträckning, bortsett från själva byggtiden. 

Grönområdena I2-skogen eller Sandbäcken kommer inte att bebyggas. 

Byggherren har höga ambitioner avseende utformning av tillkommande projekt. Slutlig gestaltning studeras under 
bygglovskedet. Detaljplanen innehåller bestämmelser som syfter till att nå en hög nivå på gestaltningen av ny bebyg-
gelse. 

Boende Kasernhöjden. Folkbokförd i Stockholm
Bergskammen och kontorsvillorna tycker jag är bra förslag som jag tror kommer tillföra mycket till 
området. Utrymmena som dessa exploaterar upplevs idag som relativt livlösa och tråkiga (förutom 
själva träden i slänten förstås), vilket drar ner helhetskänslan av Kasernhöjden. Likaså all utveckling 
på platsen där de befi ntliga husen med nr 1 ligger på kartan ser jag enbart som positiv. 

Mina största orosmoment rör Norra tornet, samt påbyggnad av befi ntliga hus nr 2 och 3, samt i 
viss mån även 4, 5, 6, 7 och 8. Norra torget håller på att utvecklas till en verkligt unik liten oas i 
Karlstad. En stor del av charmen består i att området upplevs som ett småskaligt och gammaldags 
torg. Den rustika enkelheten ger en känsla av att resa bakåt i tiden till en tid då livet var enklare och 
avståndet mellan människor kortare, en upplevelse av ett slag som Karlstad i övrigt saknar, och som 
verkligen är värd att bevara och skydda. I stort delar jag Värmlands museums bedömning att ett 
höghus på platsen riskerar att förta den småskaliga och i viss mån ”forntida” charmen. 

I övrigt består mina synpunkter mest i hur utsikten från de gamla kasernerna påverkas av alltför 
hög bebyggelse. En stor del av tjusningen med Kasernhöjden är just höjden över övrig bebyggelse 
i staden. Kasernhöjden är som en egen liten ö, med ett särskilt lugn, just för att det är upphöjt. För 
oss som dessutom har valt att bo högt upp i husen är utsikten extra betydelsefull. Idag har jag en 
utsikt över hela I2-fältet och skogen som jag värdesätter oerhört högt. Om husen 2 och 3 byggs på 
med mer än 1 våning skulle den utsikten helt förstöras. Utifrån planförslaget är det dessutom väldigt 
svårt att avgöra hur mycket högre husen skulle bli än idag eftersom det saknas höjdangivelser på 
befi ntlig bebyggelse för jämförelse. Tornet skulle naturligtvis helt bryta av den fantastiska utsikten 
som idag domineras av naturinslag. 

Detsamma gäller positionerna 4-8, även här skulle byggnader som är högre än de som är på platsen
idag påverka utsikten negativt. Jag är dock inte odelat negativ till idéen om Norra tornet, en publik 
del i botten och en bar/restaurang i toppen skulle kunna tillföra området mycket. Jag tycker också 



att tornet är arkitektoniskt intressant och väl anpassat för området, förutsatt att det verkligen är 
så det kommer se ut och upplevas. Så även här delar jag Värmlands museums åsikt om att det är 
av yttersta vikt att de höga arkitektoniska ambitionerna verkligen efterlevs om tornet skulle bli av. 
Spontant undrar jag om inte platsen där befi ntliga byggnader med nr 1 på kartan hade varit ett bra 
alternativ för höghuset. Det skulle då inte påverka utsikten från höjden särskilt negativt och heller 
inte riskera att störa den ”gammaldagsa” känslan kring Norra torget. 

Så för att summera: Om tornet blir av är det viktigt att det blir så snyggt som i förslagen, viktigt att 
det inte förstör den småskaliga och gammaldagsa charmen vid norra torget, och eftersom tornet 
(på den föreslagna platsen) skulle påverka utsikten från kasernerna negativt blir det extra viktigt att 
övrig bebyggelse hålls låg.

Kommentar:  Inför granskningen har påbyggnaderna på matsalsbyggnaderna studerats vidare. Planbeskrivningen 
kompletteras med illustrationer av dessa. Plankartan kompletteras även med utformningsbestämmelser för Norra 
tornet, parkeringshuset och påbyggnaderna. 

YTTRANDEN FRÅN ÖVRIGA

Värmlands museum
Vi menar att det är positivt att utvecklingen av den kulturhistoriskt värdefulla Kasernhöjden går 
vidare. Vi anser dock att förslaget till ny detaljplan i vissa delar kommer att minska en av Kasern-
områdets mest betydelsefulla värdebärare, nämligen Kasernbyggnadernas dominerande särställning, 
både på området och på längre avstånd. 

I planbeskrivningen framgår inget om att byggnaden som innehållit kasernvakten kan komma att 
rivas och att det ges en ny byggrätt i dess ställe på plankartan. Även om förslaget inte är aktuellt i 
dagsläget så menar vi att en hög ny byggnad intill gaveln av den södra kasernen skulle komma att 
innebära en negativ påverkan eftersom vi menar att Kasernen skulle skymmas.

I det underlag som museet fi ck ta del av inför den antikvariska konsekvensanalysen 2019 framgick 
inte att några av de befi ntliga byggnaderna skulle kunna komma att byggas på. Vi ser att även om 
tex matsalsbyggnaderna som nu ges större byggrätt, inte pekades ut som särskilt värdefulla i den 
snart 10 år gamla kulturmiljöutredningen så har de kulturhistoriska värden. Värdena som kan beski-
vas som såväl arkitektoniska som samhällshistoriska då de berättar om områdets olika utbyggnads-
etapper. Av plankartan borde byggnadernas karaktärsdrag framgå och att dessa bör vara vägledande 
vid en eventuell ombyggnation.

Vi vidhåller också att såväl höghuset som kontorsvillorna kommer att förminskar kasernerna och 
förrycker proportionerna av de befi ntliga byggnaderna på Kasernhöjden. I övrigt hänvisar vi till 
underlagen som Värmlands Museum tagit; fram Kulturmiljöutredning (2011) Antikvarisk konse-
kvenseanalys (2019) där dessa synpunkter motiveras ytterligare.

Kommentar: Planen innehåller ingen ny större byggrätt vid platsen där gamla kasernvakten ligger, utan endast 
byggrätt för en låg envåningsbyggnad. Antingen kan den befi ntliga vaktbyggnaden behållas eller så kan den ersättas 
med en envåningsbyggnad på som mest 300 kvadratmeter. En tilltänkt större tillbyggnad av kanslihuset utgick inför 
samrådet av detaljplanen. 

Påbyggnaderna av matsalarna har studerats vidare inför granskningen av planen. Utformningsbestämmelser tillkom-
mer på plankartan. 



Värmlands museums underutredning kommer bearbetas inför granskningen så att alla delar som planen medger 
beskrivs. 

Placering av kontorsvillorna har bearbetats något inför granskningen och en kontorsvilla har utgått. 
 
PostNord
PostNord har i uppdrag att tillhandahålla den samhällsomfattande posttjänsten vilket bland annat 
innebär att det är Postnord som ska godkänna placeringen och standarden på postmottagningsfunk-
tionen. I denna roll representerar Postnord samtliga postoperatörer som är verksamma i det
aktuella området. 

Post ska kunna delas ut miljövänligt, kostnadseffektivt och med hänsyn till arbetsmiljön för chauf-
förer och brevbärare. För att det ska kunna genomföras i praktiken behöver utdelningen standardi-
seras. 

Vid nybyggnation av villor och radhus placeras postlådan i en lådsamling vid infarten till området. I 
fl erfamiljshus ska man ta emot sin post i en fastighetsbox på entréplan.

Kontakta PostNord i god tid på utdelningsforbattringar@postnord.com för dialog gällande god-
kännande av postmottagning i samband med nybyggnation. En placering som inte är godkänd leder 
till att posten inte börjar delas ut till adressen.

Kommentar: Fastighetsägaren informeras med ovanstående information. Synpunkterna innebär inga förändringar i 
planförslaget. 

Boende Klara
Jag tycker inte att ett höghus förstärker torgkänslan. Jag tycker mycket om den nya detaljplanen för
Sandbäcken om man bortser från ett höghus. Bevara istället den genuina känslan som artisan och 
köttboden byggt upp. Kanske ett nytt café i ett växthus hade varit en idé.

Kommentar: Noteras.

Boende Edsgatan
Karlstad är en kulturstad, med många minnen i form av arkitektur. Det fi nns nog av ställen man 
kan bygga, om inte man måste riva ner fi na anlegg som redan fi nns: Kasernhöjden är en symbol, 
man ser den från överallt i staden oh det bor många där, som älskar sin lilla bubbla. Var hellre stolta 
av Karlstad, och bevara traditionen, kulturen och det distinkta med Karlstad. Lite för många av de 
gamla husen har ramponerats, speciellt i centrum.

Kommentar: Ambitionen med planen är att komplettera Kasernhöjden med ny bebyggelse och bidra till en fortsatt 
utveckling av denna centralt belägna stadsdel. Ambitionen är att ny bebyggelse ska utformas med hög arkitektonisk 
kvalitet och på så sätt tillsammans med annan utveckling i området bidra till positiva förändringar. Byggherren har 
höga ambitioner avseende utformning av tillkommande projekt. Slutlig gestaltning studeras under bygglovskedet. 
Detaljplanen innehåller bestämmelser som syfter till att nå en hög nivå på gestaltningen av ny bebyggelse. 

De fl esta av de kulturhistoriskt intressanta byggnaderna inom Kasernhöjden har skydd mot rivning idag och kommer 
således att bevaras. Den nu aktuella planen innebär att två ytterligare byggnader får planbestämmelser som skyddar 
mot rivning. 



Boende Edsgatan
Jag tycker att området kring Kasernhöjden är väldigt vacker och jag gillar att umgås där just av den 
grunden. Jag tycker inte att det vore fult att bygga stora moderna hus som ska störa utsikten och 
miljön. Vad vill vi ha för stad? En charmig och vacker stad där folk trivs av att ha plats och närhet 
till naturen, eller en stad där affärsmänniskor fl änger upp vad som helst och klämmer ut vanliga 
folk?

Kommentar: Ambitionen med planen är att komplettera Kasernhöjden med ny bebyggelse och bidra till en fortsatt 
utveckling av denna centralt belägna stadsdel. Ambitionen är att ny bebyggelse ska utformas med hög arkitektonisk 
kvalitet och på så sätt tillsammans med annan utveckling i området bidra till positiva förändringar. Byggherren har 
höga ambitioner avseende utformning av tillkommande projekt. Slutlig gestaltning studeras under bygglovskedet. 
Detaljplanen innehåller bestämmelser som syftar till att nå en hög nivå på gestaltningen av ny bebyggelse. 

De fl esta av de kulturhistoriskt intressanta byggnaderna inom Kasernhöjden har skydd mot rivning idag. Den nu 
aktuella planen innebär att två ytterligare byggnader får planbestämmelser som skyddar mot rivning. 

Okänd adress 
Ser bra ut och det är kul att planen tillåter ett riktigt högt hus. Bara kraven på utformning är höga. 
Skissen lovar gott.

Kommentar: Noteras. Ytterligare utformningsbestämmelser har tillkommit på plankartan inför granskningen av 
detaljplanen.  

Okänd adress 
Tidigare har det varit på tapeten att ett haveri av kylanläggningen på Tingvalla isstadion skulle även-
tyra hälsan för boende på Kasernhöjden. Hur blir det nu när det ska vara bostäder ännu
närmre än tidigare? 

Tänk på planeringen om det ska byggas en arena-stad i närheten. Byggnationen måste ske i rätt 
ordning. Det viktiga är att fundera på transporter och hur de ska få plats. Ska det vara tillåtet med 
privatbilar? Ska det vara ett parkeringshus eller en underjordisk busshållplats med tunnel in till 
centrum? 

Kommentar:  Kylanläggningen på Tingvalla isstadion har bytts ut och ammoniak används inte längre. 

Parkering till Sannafältets sportområde löses inom sportområdet ca 800 meter norr om Kasernhöjden. Planerat 
parkeringshus inom Kasernhöjden skulle möjligen kunna användas i delar under vissa evenemang men det är främst 
planerat för att ta om hand Kasernhöjdens och närområdets egna parkeringsbehov. 

INFORMATIONSMÖTE
Torsdagen den 10 oktober hölls allmänt informationsmöte för den aktuella detaljplanen, mötet hölls 
i Karlstadsrummet, Bibliotekshuset. Planens handläggare Per Anders Olsson höll i mötet. Kerstin 
Berg från stadsbyggnadsförvaltningen bistod samt antecknade. 8 besökare kom till mötet. 

Presentation
Kort genomgång av bakgrunden till planarbetet.
Utveckla fastigheten med mer bostäder och verksamheter
Gällande detaljplan skyddar befi ntliga byggnader – därför behöver vi inte ta med kasernerna
Detaljplan saknas mot väster, prickmark i öster behöver ändras för att kunna bygga där ÖP   
2012 – utveckla centrala Karlstad, förtäta, förädla, det Albèr vill göra kräver detaljplan



Information om planprocessen
3 faser (samråd, granskning och antagande)
Samrådet viktigt för att få in information tidigt. 
FRÅGA: Hur lång tid tar processen? - PA: Vanligt ca 1 år
Lämna skriftliga synpunkter för att de ska komma in i processen

Det är efter att planen antas som man har ett överklagningsbart beslut, om ingen överklagar vinner 
planen laga kraft efter tre veckor och sen kan man söka bygglov.

PA visade bilder från idag – byggnader med resp utan planstöd. Området har höga kulturhistoriska 
värden

Planförslaget – illustrationsplanen. 
Projekten ligger i områdets utkant. Ambition att knyta ihop Kasernhöjden med omgivningen. 

Delprojekt mot öster – kontorsvillor inpassade i naturen
Bebyggelsen ska anpassas till naturen, träd ska sparas. 
FRÅGA: Hur höga? - PA: Två våningar
Framtida bro över E18 mot Sandbäcken ingår i planen

FRÅGA: Ska husen i nordost vara kvar? - PA De saknar planstöd idag, de ska ”legaliseras”

Delprojekt Bergskammen (mot Tingvalla) – bostadskvarter (på parkeringen och i slänten)
Bebyggelsen ska knyta ihop den nedre och den högre nivån – husen klättrar upp i slänten. 
Gården en vån upp, garage i botten

FRÅGA: Hur blir det med ishallen? Väldigt hög byggnad. Kommer den efter Kasernhöjden 
- PA Den kommer tidigare

Delprojekt Norra torget – förändringar i norr
Kontorshus mot polishuset.
FRÅGA Vem ritar? - PA Det gör Albèr med anlitade arkitekter. När kommunen är markägare är 
det kommunen som handlar upp arkitekter. Vi som planmyndighet bevakar helhet och allmänna 
funktioner

Gällande byggrätt bredvid Artisan ändras till bostäder – tydligare torgbildning
FRÅGA: Om man lägger en ny byggnad bredvid en bef  – ser den likadan ut? - PA vi har satt 
bestämmelser om utformning, men de behöver inte – och bör inte – vara alldeles lika. Varje tid har 
sina uttryck.

Höghuset – får plats när man fl yttar utfarten längre norrut

Parkeringshus närmast infarten – inte ritat idag, men en effektiv form. Visade inspirationsbilder.
FRÅGA: Blir det parkering under mark också? - Det beror på parkeringsbehovet – hur mycket 
platser som behövs

Norra tornet – 32 våningar 
FRÅGA: Hur högt är Bryggudden? - PA 20 vån

Högt hus har diskuterats lång tid – från början uppe på höjden. Husets form bryts ner i den lägre 
delen och anpassas till den lägre bebyggelsen omkring. Krav på publik verksamhet i botten och top-
pen



FRÅGA: Skymmer det utsikten från dem som bor på Kasernhöjden? - PA Huset skuggar inte be-
fi ntlig bebyggelse eftersom det ligger i norr.

Visade vyer i staden – hur det höga huset syns från olika håll

En ambition är också att lyfta fram Sandbäcken o göra en grön entré – och förbättra anslutningen 
till Norra fältet och I2-skogen. 

Diskussioner och frågor:
FRÅGA: Hur många lägenheter fi nns på Kasernhöjden idag? -PA kanske 150. Samt skolor, försko-
lor och många verksamheter.

FRÅGA: Blir det bostadsrätter eller hyresrätter som ska byggas? -PA Det kan nog bli båda delar. 
Detaljplanen styr inte det.

FRÅGA: Hur ser tillbyggnaden på STC ut? -PA Två våningar. Skolor, bostäder, kontor. Den kom-
mer att skymma utsikten lite från bostäderna i kasernerna, mer än höghuset.

FRÅGA: Hur många bostäder blir det? -PA Ca 300

FRÅGA: Blir det tillräckligt med parkeringsplatser? -PA Vi har en parkeringsnorm som vi går efter. 
Den uppdateras med hänsyn till utvecklingen av bilinnehav mm i staden. -Färdigbyggt räcker p-
platserna till enligt den p-norm vi har idag

BESÖKARE: Nuvarande p-plats (Infanterigatan) välfylld på vardagar, tom på helger.

BESÖKARE: Dagens p-norm är väl en bil per lägenhet. Det är ju vanligt att man har två bilar idag. 
Det får inte bli som på Rudsberget.

FRÅGA: Varför sätter man höghuset på Kasernhöjden? Det passar inte in.
-PA: Det fi nns ett önskemål från Albèr, vi försöker göra ett så bra projekt som möjligt. Till slut blir 
ett politiskt avgörande. Vi tar fram konsekvensunderlag. -Det fi nns en vilja att stötta projekt med 
hög ambitionsnivå

DISKUSSION: Landmärke för Karlstad? Är det det man vill göra? Det gick ju inte så bra med 
höghuset vid Stadshuset.
-PA: Höga hus engagerar. Vi har en förtätningsstudie som bl a behandlar hur man placerar höga 
hus i staden – i entrélägen mm. Inte i centrum.

BESÖKARE: Drar mycket parkeringsplatser – många människor som bor där.
BESÖKARE: Det är mycket trafi k upp o ner på gatan
- PA: vår ambition är att förlägga p-platserna i utkanterna, vid infarterna

BESÖKARE: Skyskrapan påminner om skorstenen på Heden.

BESÖKARE: Hur kommer det att bli för dem som bor i området under byggtiden. Trafi k, pålning
-PA Området kommer att byggas ut i etapper – kontorsvillorna kommer troligen först

BESÖKARE: Vägarna dålig skötta -PA: All mark inom Kasernhöjden är privat mark – kommunen 
har inget med vägarna att göra. Ska skötas av den gemensamhetsanläggning som fi nns



BESÖKARE Finns det fl er tankar på höghus i området? Snyggare med fl er på samma ställe.
- PA: Inte idag

BESÖKARE: Med den här planen blir det en bättre infart. Kroken inte bra. Den nya infarten kom-
mer nog tidigt för att byggtrafi ken ska funka.

BESÖKARE: Roligt att det fi nns ett intresse att göra saker!

Samrådsredogörelsen är sammanställd på stadsbyggnadsförvaltningen i Karlstads kommun den 30 
april 2020 av stadsbyggnadsarkitekt Per Anders Olsson.


